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НАКАЗ

«в >> л .2019р . м. Вінниця .® ;;:ґ'

Про передачу майна Вінницькому обласному спеціалізованому
територіальному медичному об'єднанню <<Фтизіатрія>>

Відповідно до Положення про порядок передачі об'єктів права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області,
затвердженого рішенням ІЗ сесії Вінницької обласної Ради б скликання від
1 8 грудня 2012 року Ж9432 ''Про затвердження Полшкень щодо окреьіих питань
комунальної власності'', керуючись Положенням про управління спільної
комунальної власності територіальних громад Вінницької області,
затвердженого розпорядженням голови обласної Ради від З І серпня 2001 року
.МЬ116 ''Про перейменування управління по експлуатація адмінбудинків
обласної Ради та внесення змін до його Положення'', враховуючи
клопотання Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації і погодження
постійної комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та
приватизації

НАКАЗУЮ

І. Вилучити з господарського відання комунального підприємства
<<Вінницьке обласне об'єднане бюро технічної Інвентаризації>> майно та
передати його Вінницькому обласному спеціалізовагюму територіальному
ьіедичногьіу об'єднанню <<Фтизіатрія>>, закріпивши на праві оперативного
управління:

- стіл письмовий, Інвентарний Ж9393, первісною вартістю 757,87 грн.,
залишковою вартістю 378,93 грн., закуплено 2006 р.;

- стіл письмовий, Інвентарний Ж9398, первісною вартістю 757,87 грн.,
залишковою вартістю 378,93 грн., закуплено 2006 р.;

- стіл письмовий, Інвентарний Ж9478, первісною вартістю 381,50 грн.,
залишковою вартістю 190,75 грн., закуплено 2007 р.;

- стіл письмовий, Інвентарііий ЛЬ521, первісною вартістю 484,70 грн.,
залишковсю вартістю 242,85 грн., заі(уплено 2007 р.;

- сті.гі письмовий, Інвентаріірій .МЬ893, первісною вартістю 813,67 грн.,
залишковою вартістю 406,83 грн., закуплегю 2008 р.;
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письмовий, Інвентарний ]%857, первісною
вартістю 242,85 грн., закуплено 2008 р.;
письмовий, Інвентарний Ж9892, первісною
вартістю 406,83 грн., закуплено 2008 р.;
письмовий, Інвентарний Х91654, первісною
вартістю 457,08 грн., закуплено 201 1 р.;
письмовий, Інвентарний ]%1653, первісною
вартістю 457,08 грн., закуплено 201 1 р.;
письмовий, Інвентарний Ж91656, первісною
вартістю 457,08 грн., закуплено 201 1 р.;
письмовий, Інвентарний Ж9 1664, первіснок)
вартістю 275,00 грн., закуплено 201 1 р.
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2. Комунальному підприємству <<Вінницьке обласне об'єднане бюро
технічної Інвентаризації>> (Обертас О.В.) та Вінницькому обласному
спеціалізованому територіальному медичному об'єднанню <<Фтизіатрія>>
(Служивий О.П.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в пункті І
цього наказу, відповідно до чинного законодавства та надати матеріали по
передачі управлінню спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області в місячний термін.

З. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника управління Волощука В.І.

В.о. начальника управління І.БОЙКО

ЮРвідДіл ,{l$l
0.Іващук
І.Андрусенко


